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Výpis usnesení 
z 67. zasedání dne 8. března 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo jednací zápisu:  MCH 1141/2017 
Číslo spisu jednání: 1140/2017/OVV 
Místo zasedání:  kancelář starostky 
Začátek a konec jednání:  13:00 až 16:27 
Počet přítomných členů:    5 

Počet omluvených členů:   0 

Počet přizvaných hostů:  5 



Rada města Chropyně, 8. března 2017 
Výpis usnesení ze zápisu č. 067  2/13 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
program zasedání Rady města Chropyně č. 067. 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1  
Schváleno v předloženém znění 

 

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně 
 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně, 
2. splnění ukládací části usnesení číslo 0058/066RM/2017, 0040/064RM/2017, 0046/065RM/2017, 

0019/063RM/2017, 0073/066RM/2017, RM 4/29/2017, 0016/063RM/2017, 0064/066RM/2017, 
0065/066RM/2017, 0066/066RM/2017, 0067/066RM/2017, 0069/066RM/2017, 0070/066RM/2017. 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1  
Schváleno v předloženém znění 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
jednání Rady města Chropyně v úterý 14. března 2017 ve 14:00. 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1  
Schváleno v předloženém znění 

 

2. Žádost o posouzení možnosti změny znění Obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2014, o místním poplatku ze psů 

 

  
Rada města Chropyně 
ukládá 
zpracovat návrh Obecně závazné vyhlášky města Chropyně, o místním poplatku ze psů, rozšířený o osvo-
bození z poplatku pro majitele psů, kteří mají vykonanou zkoušku dle platných zkušebních řádů pro pů-
sobnost v ČR a psa chovají v bytovém domě. 
T.:  31.08.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1  
Schváleno v předloženém znění 

 

Dostavila se paní Veronika Langrová (13:11). 

 

3. Smlouva o pachtu – Agroječmínek, s. r. o., Chropyně 
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Rada města Chropyně 
schvaluje 
minimální výši pachtovného za zemědělskou půdu pronajímanou za účelem podnikatelské činnosti na 
3.000 Kč/ha a  
ukládá 
zveřejnit záměr pronájmu pozemků uvedených v příloze č. 0073-17RM-P01. 
T.:  10.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900090336-2/VB 
 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 9900090336-2/VB mezi městem Chropyně a firmou 
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96 Klíše, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, na zatíženou nemovitost – 
pozemek parcelní číslo 82/4  zapsaného na LV číslo 10001 pro katastrální území Plešovec, jejímž předmě-
tem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem „STL plynovodní přípojka pro rodinný 
dům čp. 62 v obci Chropyně, místní části Plešovec, číslo stavby 9900090336“, včetně jeho součástí, pří-
slušenství, opěrných bodů, v celkové délce 1,98 m. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. 
Výše úplaty bude činit 500 Kč a bude uhrazena investorem, před podpisem smlouvy.  Rovněž podají návrh 
na zápis věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí a ponesou náklady s tím spojené. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – umístění 
podzemního optického kabelu na pozemku parcelní číslo 
1093/74, 1093/70, 1093/68 v katastrálním území Chropyně 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Chropyně a firmou Sprintel, 
s. r. o., se sídlem Svatoplukova 3725/60a Prostějov, 796 01, IČ: 26974487 za účelem vybudování podzem-
ního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optický kabel včetně chráničky) na pozemcích 
města Chropyně parcelní číslo 1093/74, 1093/70, 1093/68 vše v katastrálním území Chropyně. Úplata bude 
stanovena dle geometrického plánu, a to tak, že hodnota služebnosti v Kč bude odpovídat součinu délky 
vedení a koeficientu 100 navýšené o součin plochy dotčené ochranným pásmem s koeficientem 30. Ná-
klady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrických plánů se zaměřením služebnosti dle této 
smlouvy a znaleckého posudku na ocenění služebnosti dle této smlouvy se zavazuje uhradit firma Sprin-
tel, s. r. o. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 
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6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030035101/001 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030035101/001 mezi městem 
Chropyně a firmou E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice, IČ: 28085400 
na zatíženou nemovitost pozemek parcela číslo 668/3 v katastrálním území Chropyně, jejímž předmětem 
je umístění stavby s názvem „Chropyně, garáže, Zdražilová, kab. smyčka NN“. Výše úplaty činí 1.500 Kč.  
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věc-
ného břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy se zavazuje 
v celém rozsahu uhradit firma E.ON Distribuce, a. s.   

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

7.  Vyjádření k nabídce na odkoupení pozemků v lokalitě ulice Ná-
dražní v katastrálním území Chropyně 

 

  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s vykoupením podílů pozemků parcelní číslo 715/14, 716, 717, 718 a 1093/3 v katastrálním území Chro-
pyně, za cenu 180 Kč/m², a to od: 
1. podíl ¼,  
2. podíl ¼,  
3. podíl ½.  
Veškeré náklady spojené s odkoupením pozemků hradí město Chropyně. Daň z nabytí nemovitých věcí 
bude hrazena podle zákona,  
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně odkoupení pozemků schválit a 
ukládá 
zajistit předložení návrhu odkoupení pozemků v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitel-
stva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

8. Prodej pozemků v lokalitě Podlesí – nabídka  
 

  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
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s prodejem pozemku parcelní číslo 192/4 (pomocné číslo parcely 18) o výměře 710 m2, za cenu 500 Kč/m2, 
za stanovených regulačních podmínek určených pro II. etapu výstavby rodinných domů na Podlesí  kata-
strální úřad Chropyně. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí 
bude hrazena podle zákona,  
doporučuje  
Zastupitelstvu města Chropyně odkoupení pozemků schválit a 
ukládá 
zajistit předložení návrhu odkoupení pozemků v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitel-
stva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

9. Prodej pozemků v lokalitě ulice Františkov – nabídka 
 

  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s prodejem pozemku parcelní číslo 1583/23 orná půda o výměře 89 m², parcelní číslo 1583/19 orná půda 
o výměře 121 m2, nově vzniklého pozemku parcelní číslo 1583/39 orná půda o výměře 566 m², nově vznik-
lého pozemku parcelní číslo 1583/40 orná půda o výměře 413 m² v katastrálním území Chropyně, společ-
nosti Vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, s nabídkovou cenou 600 
Kč/m2. Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí proběhne až po zaplacení celé kupní ceny. Veš-
keré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena podle zákona,  
doporučuje  
Zastupitelstvu města Chropyně odkoupení pozemků schválit a 
ukládá 
zajistit předložení návrhu odkoupení pozemků v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitel-
stva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

10. Vyřazení předmětů z majetku města 
 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
vyřazení předmětů uvedených v příloze č. 0088-17RM-P01 z majetku města Chropyně a Správy majetku 
města, p. o., a 
ukládá 
a) zajistit odvoz vyřazených předmětů z organizací a zajistit jejich fyzickou likvidaci a písemně potvrdit, 

že majetek byl odvezen a fyzicky zlikvidován, 
T.:  17.03.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 
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b) zajistit zveřejnění majetku určeného k prodeji na úřední desce. Navržený majetek odprodat za stano-
venou nabídkovou cenu. V případě více nabídek prodat majetek zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. 
Pokud se majetek určený k prodeji neprodá, bude nezájem o tento majetek projednán opětovně v li-
kvidační komisi. V případě nezájmu zajistit fyzickou likvidaci i u tohoto majetku a písemně potvrdit, že 
i tento majetek byl fyzicky zlikvidován. 
T.:  17.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

11. Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020 
 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020 a 
ukládá 
zajistit předložení výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2020 na jednání zastupitelstva města dne 
29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

12. Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017 
 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí  
Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017 a 
ukládá 
zajistit předložení Rozpočtového opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017 na jednání zastupitelstva 
města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Macháčková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z roz-
počtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních slu-
žeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 

 

  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 číslo: D/0091/2017/SOC a 



Rada města Chropyně, 8. března 2017 
Výpis usnesení ze zápisu č. 067  7/13 

doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně uzavření veřejnoprávní smlouvy schválit a 
ukládá 
a) zajistit schválení veřejnoprávní smlouvy v rámci majetkoprávních záležitostí na jednání zastupitelstva 

města dne 29. března 2017, 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Bc. Horáková 

b) odeslat veřejnoprávní smlouvu na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, třída Tomáše 
Bati 21 Zlín. 
T.:  12.04.2017 Zodp.: Bc. Horáková 

 
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  

Schváleno v předloženém znění 
 

14. Řešení vlastnictví kanalizační stoky na Hanáckém náměstí 
 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
informace k problematice dořešení vlastnického vztahu ke kanalizačnímu řadu, nacházejícímu se na Ha-
náckém náměstí na pozemcích parcelní číslo 1105, 1144/1, 1146/13, 1193/55, 2383/2, 2385, 2386/1, 2386/2, 
2388/3, 2388/7, 2390/1, 2390/3 zapsaných na LV 10001 v katastru nemovitostí pro obec a katastrálním 
území Chropyně, 
schvaluje 
uzavření Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi městem Chropyně a společností 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., sídlem Kojetínská 3666/64 Kroměříž, IČ: 494 51871, týkající se 
kanalizační stoky na Hanáckém náměstí na pozemcích parcelní číslo 1105, 1144/1, 1146/13, 1193/55, 
2383/2, 2385, 2386/1, 2386/2, 2388/3, 2388/7, 2390/1, 2390/3 zapsaných na LV 10001 v katastru nemovitostí 
pro obec a katastrálním území Chropyně, a 
ukládá 
a) předložit souhlasné prohlášení a dohodu o narovnání ve věci kanalizačního řadu, nacházejícího se na 

Hanáckém náměstí na jednání zastupitelstvu města dne 29. března 2017, 
T.:  22.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

b) v případě schválení souhlasného prohlášení a dohody o narovnání zastupitelstvem města, podepsat 
smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi městem Chropyně a společností Vodo-
vody a kanalizace Kroměříž, a. s.  
T.:  12.04.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

15. Souhlas s umístěním stavby na pozemcích města Chropyně 
 

  
Rada města Chropyně 
vyjadřuje souhlas 
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s umístěním stavby „Novostavba centra seniorů Chropyně“ investora Senior centrum Ječmínek, s. r. o., 
se sídlem Skaštice čp. 34, IČ: 03821030, která bude částečně spočívat rozšiřovanou technickou infrastruk-
turou a řešením dešťových odpadních vod na pozemcích parcelní číslo 446/2, 792, 1054/1, 793/5, 793/6, 
374/20, 374/7, 374/16, 470/1 a 470/2 v katastrálním území Chropyně, které jsou ve vlastnictví města Chro-
pyně, a   
ukládá 
informovat žadatele o stanovisku rady města. 
T.:  22.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 
 

16. Návrh na ukončení smlouvy o dílo 
 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
záměr dohody na ukončení Smlouvy o dílo mezi městem Chropyně a firmou MSPro, s. r. o., se sídlem 
Františka Kokeše 1057 Hulín, IČ: 02071673, jejímž předmětem je zpracování zadávacích podmínek a or-
ganizace výběrového řízení na dodavatele stavby “Silnoproudá elektrotechnika, osvětlení a slaboproudé 
rozvody v budově MěÚ v Chropyni“, a 
ukládá 
projednat problematiku s jednatelem společnosti MSPro, s. r. o. 
T.:  22.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

17. Varianty rekonstrukce budovy Městského úřadu Chropyně 
 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
informaci o odhadu investičních nákladů pro jednotlivé varianty rekonstrukce nebo výstavby objektu rad-
nice města Chropyně,  
doporučuje  
Zastupitelstvu města Chropyně vybrat jednu z předložených variant a  
ukládá 
zajistit předložení materiálu k projednání a výběru nejvhodnějšího řešení rekonstrukce budovy radnice 
na jednání zastupitelstva dne 29. března 2017. 
T.:  22.03.2017 Zodp.: Ing. Pospíšil 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

18. Žádost o dodatečnou změnu účelu poskytnuté dotace 
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Rada města Chropyně 
schvaluje 
dodatečnou změnu účelu dotací poskytnutých Tělovýchovné jednotě Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké 
náměstí 552 Chropyně, IČ: 00545333, z PROGRAMU II – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu 
v roce 2016, a to na: 
1. účast družstva mladších žaček oddílu národní házení na Poháru České republiky u dotace poskytnuté 

na základě smlouvy čj. MCH 1220/2016 a  
2. účast družstva starších žaček oddílu národní házené na finálovém turnaji o Přeborníka České republiky 

u dotace poskytnuté na základě smlouvy čj. MCH 1216/2016. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

19. Změna statutu sociálního fondu a Rozpočet sociálního fondu 
 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. Vnitřní směrnici č. 2/2017, kterou se mění vnitřní směrnice č. 4/2016/TAJ – Statut sociálního fondu 

zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, do organizačních složek zřízených městem a 
uvolněných členů zastupitelstva města, 

2 .  Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, do organizačních 
složek zřízených městem a uvolněných členů zastupitelstva města a 

ukládá 
zajistit předložení vnitřní směrnice a rozpočtu sociálního fondu zastupitelstvu města na jednání dne 
29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Ing. Rosecký 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

20. Zpráva o přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva 
města Chropyně 

 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
Zprávu o přípravě a návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Chropyně, které se bude konat ve 
středu 29. března 2017 od 16:00 v Městském kulturním středisku Chropyně, 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně schválit navržený program zasedání a 
ukládá 
svolat v zákonné lhůtě zasedání zastupitelstva města. 
T.:  22.03.2017 Zodp.: Ing. Sigmundová 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 
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21. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Správy ma-
jetku města Chropyně, p. o., za rok 2016 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. Účetní závěrku Správy majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, za rok 

2016, 
2. Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chropyně, p. o., za rok 2016, 
3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 41.329,07 Kč takto: 20 % tj. 8.266,07 Kč jako příděl do re-

zervního fondu organizace, 80 % tj. 33.063,00 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Správy majetku města Chro-
pyně, p. o., za rok 2016, a 
ukládá 
předložit informace na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

22. Smlouva o dílo mezi Správou majetku města Chropyně, p. o., 
a Fotbalovým klubem Chropyně, z. s. 

 

  
Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
návrh Smlouvy o dílo mezi Správou majetku města Chropyně a Fotbalovým klubem Chropyně na údržbu 
fotbalového areálu, a 
ukládá 
opravit Smlouvu o dílo mezi Správou majetku města Chropyně a Fotbalovým klubem Chropyně na údržbu 
fotbalového areálu, doložit Přílohu č. 1 „Manuál údržby hřiště s UT“, která je nedílnou součástí smlouvy, 
a vyčíslení přepokládaných nákladů, které půjdou na vrub Správy majetku města Chropyně, p. o.  
T.:  22.03.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno ve znění protinávrhu  

 

23. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Základní školy 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2016 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
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1. Účetní závěrku Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně,    
za rok 2016, 

2. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2016,    
3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 210.508,90 Kč takto: 60 % tj. 126.305,34 Kč jako příděl do 

rezervního fondu organizace a 40 % tj. 84.203,56 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., za rok 2016, a 
ukládá 
předložit informace na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  21.03.2017 Zodp.: Mgr. Bajgar 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

24. Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateř-
ské školy Chropyně, okres Kroměříž, za rok 2016 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. Účetní závěrku Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, se sídlem Tyršova 570 Chropyně, za rok 

2016, 
2. Výroční zprávu hospodaření Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2016, 
3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 61.237,59 Kč takto: 50 % tj. 30.618,80 Kč jako příděl do 

rezervního fondu organizace a 50 % tj. 30.618,79 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 
doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., za rok 2016, a 
ukládá 
předložit informace na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  29.03.2017 Zodp.: paní Ratůzná 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

25. Účetní závěrka a Výroční zpráva o hospodaření Zařízení škol-
ního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2016 

 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
1. Účetní závěrku Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Ječmínkova 

270, za rok 2016, 
2. Výroční zprávu hospodaření Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2016, 
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3. Rozdělení hospodářského výsledku ve výši 24.858,23 Kč takto: 40 % tj. 9.943,29 Kč jako příděl do re-
zervního fondu organizace a 60 % tj. 14.914,94 Kč jako příděl do fondu odměn organizace, 

doporučuje 
Zastupitelstvu města Chropyně vzít na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Zařízení školního stravování 
Chropyně, okres Kroměříž, p. o., za rok 2016, a 
ukládá 
předložit informace na jednání zastupitelstva města dne 29. března 2017. 
T.:  09.03.2017 Zodp.: paní Vinklárková 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

26. Přidělení bytů 
 

  
Rada města Chropyně 
schvaluje 
přidělení uvolněných bytů: 
1. č. 12 Tyršova ulice čp. 833 o velikosti 27,44 m2, a to ihned, 
2. č. 2 v ulici Tyršova čp. 833 o velikosti 28,06 m2, a to od 1. dubna 2017, 
3. č. 4 v ulici Tyršova čp. 833 o velikosti 61,07 m2, a to od 1. dubna 2017, 
4. č. 12 na náměstí Svobody čp. 247 o velikosti 42,37 m2, a to od 1. dubna 2017, 
5. č. 14 na náměstí Svobody čp. 247 o velikosti 42,27 m2, a to ihned, 
a 
ukládá 
podepsat s žadateli nájemní smlouvu.  
T.:  01.04.2017 Zodp.: Mgr. Kalinec 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno ve znění protinávrhu  

 

27. Havarijní stav kotelny v Základní škole Chropyně, okres Kro-
měříž, p. o. 

 

  
Rada města Chropyně 
ukládá 
zajistit zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kotelny  Základní školy Chropyně, 
okres Kroměříž, p. o., pracoviště J. Fučíka 675“. 
T.:  12.04.2017 Zodp.: Mgr. Bajgar 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 
 

28. Na vědomí 
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Rada města Chropyně 
bere na vědomí 
1. výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce malometrážního bytu v budově Domu s pečovatel-

skou službou Chropyně, čp. 27“, 
2. rozhodnutí č. 154 odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje čj. KUZL 

84919/2016, zapsané pod čj. MCH 1060/2017, o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, vý-
kupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem, vydané Správě majetku města Chropyně, p. o., 
Chropyně se sídlem Komenského 348 Chropyně, 

3. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně, čj. MCH 1211/2017, za-
psané pod čj. MCH 1253/2017, o zahájení společného řízení na stavbu „Výrobní hala“ na pozemku par-
celní číslo 1106/1, 1106/201, 1106/202, 1106/214, 1200/8, 1211/2, 1217/44, 1217/47, 1219/1, v katastrálním 
území Chropyně,  

4. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně, čj. MCH 1267/2017, za-
psané pod čj. MCH 1283/2017, o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání k dodatečnému povolení 
stavby „Plynová kotelna pro bytový dům ulice Díly čp. 620 v Chropyni“ na pozemku parcelní číslo 
1028/1 v katastrálním území Chropyně, vydané firmě ALFA 2000, s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 172 
Olomouc, IČ: 25337149,  

5. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně, čj. MCH 1264/2017, za-
psané pod čj. MCH 1284/2017, o přerušení řízení o odstranění stavby „Plynová kotelna pro bytový dům 
ulice Díly čp. 620 v Chropyni“ na pozemku parcelní číslo 1028/1 v katastrálním území Chropyně, vydané 
firmě ALFA 2000, s. r. o., se sídlem Dolní náměstí 172 Olomouc, IČ: 25337149, 

6. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chropyně, čj. MCH 1349/2017, za-
psané pod čj. MCH 1408/2017, o povolení kácení 1 ks douglasky na pozemku parcelní číslo 1034 v ka-
tastrálním území Chropyně a 3 ks smrků na pozemku parcelní číslo 33 v katastrálním území Plešovec, 
vydané městu Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně. 

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0  
Schváleno v předloženém znění 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Božena Hrabalová 
starostka místostarostka 
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